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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dari 

pengertian tersebut, pendidikan memiliki tujuan yang luhur. Keluhuran tujuan 

tersebut selayaknya tercermin dari potensi diri yang tergali, sikap dan tingkah 

laku yang bermoral dari peserta didik selaku subyek pendidikan. Pendidikan 

yang ada tidak hanya melahirkan seseorang yang ahli dalam bidang tertentu 

akan tetapi bagaimana seseorang mampu membawa diri dalam lingkungan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan norma dan aturan 

yang berlaku. 

Pada realitanya yang terjadi pada dunia pendidikan adalah adanya 

dekadansi moral. Pendidikan yang ada terkesan lebih berorientasi pada 

transfer pengetahuan dan melalaikan penanaman nilai-nilai moral dan etika. 

Banyak peristiwa mengkhawatirkan terjadi di lingkungan pendidikan yang 

membuat dunia pendidikan semakin lumpuh. Ada siswa sekolah menjadi 

korban kekerasan. Sekolah yang harusnya memberikan harapan dan 

optimisme malah menjadikan anak didik trauma dan putus asa bahkan bunuh 

diri. Di tempat lain ada sekelompok pelajar yang tawuran, melakukan tindak 

asusila seperti aborsi. Rasa hormat siswa terhadap guru yang berkurang, serta 

hilangnya sopan santun dari para peserta didik. 
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Sekolah merupakan lembaga sosial yang memiliki fokus terutama 

pada pengembangan intelektual dan moral bagi siswanya. Oleh karena itu 

pendidikan tidak dapat melalaikan dua tugas khas ini. Dua arah 

pengembangan ini diharapkan menjadi idealisme bagi para siswa agar 

semakin mampu mengembangkan ketajaman intelektual dan integritas diri 

sebagai pribadi yang memiliki karakter yang kuat. Pendidikan karakter 

menjadi semakin mendesak untuk diterapkan dalam lembaga pendidikan. 

SD Muhammadiyah 16 Surakarta merupakan salah satu sekolah yang 

memberlakukan sistem ramah anak yang secara sadar berupaya menjamin 

dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana 

dan bertanggung jawab. Programnya lebih mengedepankan kegiatan 

partisipasi untuk siswa. Hak-hak anak akan lebih terlindungi dalam kegiatan 

belajar mengajar di sekolah. Program sekolah ramah anak ini memang lebih 

mengedepankan kegiatan-kegiatan partisipasi untuk siswa. Dengan metode 

tersebut maka hak-hak anak akan lebih terlindungi dalam kegiatan belajar 

mengajar di sekolah. Bukan hanya dalam kegiatan pembelajaran, bahkan saat 

membuat tata tertib kelas pun anak-anak bahkan dilibatkan. Contoh hal pada 

saat membuat tata tertib bukan guru yang menentukan, tapi suara dan 

pendapat anak-anak juga dihargai. Sehingga saat tata tertib itu dibuat juga 

hasil dari kompromi dengan anak-anak. 

Maka dengan itu SD Muhammadiyah 16 Surakarta  berupaya untuk 

melaksanakan penanaman karakter dalam setiap proses pembelajaran kepada 

siswanya. Salah satu yang termasuk di dalamnya adalah pembelajaran PAI. 

SD Muhammadiyah 16 Surakarta menggunakan  metode dalam penanaman 

karakter terhadap siswa, antara lain: metode pembiasaan dan keteladanan. 

Metode yang digunakan disesuaikan dengan pembiasaan dan keteladanan 

yang dilakukan siswa contohnya: pembiasaan shalat dhuha dan shalat 

dzhuhur berjamaah, berdoa setiap akan melakukan pekerjaan, seperti: 

sebelum istirahat, sebelum makan, sesudah makan, sebelum masuk kelas, 

istirahat, maupun jam pulang sekolah siswa selalu melakukan do’a bersama. 
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Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk melaksanakan 

penelitian mengenai “Penanaman Karakter Siswa melalui Pembelajaran 

PAI pada Siswa Kelas IV SD Muhammadiyah 16 Surakarta Tahun 

2015”. 

 

B. Pembatasan Masalah  

Agar tidak terjadi perluasan dalam permasalahan maka perlu adanya 

pembatasan maslah, yaitu sebagai berikut: 

1. Nialai karakter yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

a. Kedisiplinan. 

b. Kejujuran. 

c. Bertanggung jawab. 

2. Pelaksanaan penanaman karakter siswa pada pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam. 

3. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SD Muhammadiyah 16 Surakarta 

Tahun 2015. 

 

C. Rumusan Masalah  

Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini yaitu : 

a. Apa saja nilai karakter yang dikembangkan dalam Pendidikan Agama 

Islam pada siswa kelas IV SD Muhammadiyah 16 Surakarta Tahun 2015? 

b. Bagaimanakah pelaksanaan penanaman karakter pada siswa melalui 

pembelajaran PAI kelas IV SD Muhammadiyah 16 Surakarta Tahun 

2015? 

c. Apa saja faktor penghambat dalam penanaman karakter melalui 

pembelajaran PAI siswa kelas IV SD Muhammadiyah 16 Surakarta 

Tahun 2015? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

a. Mendeskripsikan nilai karakter yang dikembangkan dalam Pendidikan 

Agama Islam pada siswa kelas IV SD Muhammadiyah 16 Surakarta. 

b. Mendeskripsikan pelaksanaan penanaman karakter siswa pada  

pembelajaran PAI kelas IV SD Muhammadiyah 16 Surakarta. 

c. Mendeskripsikan faktor penghambat dalam penanaman karakter melalui 

pembelajaran PAI kelas IV SD Muhammadiyah 16 Surakarta Tahun 

2015. 

 

E. Manfaat Penelitian   

Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian 

ini adalah : 

a. Manfaat Teoritis 

1) Menambah dan memperkaya keilmuan dunia pendidikan khususnya      

dalam pendidikan karakter. 

2) Sebagai sumbangan data ilmiah di bidang pendidikan dan disiplin 

ilmu lainnya, khususnya bagi FKIP PGSD Universitas 

Muhammadiyah Surakarta.  

b. Manfaat Praktis  

1) Bagi Kepala Sekolah  

Penelitian ini dapat memberikan masukan sebagai usaha untuk 

meningkatkan kualitas kedisiplinan, kejujuran dan tanggung jawab 

dalam praktik di semua kegiatan dalam lingkup sekolah. 

2) Bagi Guru 

Sebagai bahan masukan bagi guru PAI SD Muhammadiyah 16 

Surakarta dan sebagai titik tolak dalam usaha peningkatan pengajaran 

PAI dalam hal penanaman karakter siswa SD Muhammadiyah 16 

Surakarta. 

3) Bagi Siswa 
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Siswa mamahami pentingnya kejujuran, kedisiplinan dan tanggung 

jawab. 

4) Bagi Peneliti  

Sebagai tambahan wawasan bagi peneliti mengenai penanaman 

karakter siswa melalui pembelajaran PAI di SD Muhammadiyah 16 

Surakarta. 

 

 


